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Ákvæði um markaðssetningu 
byggingarvöru

Eldri reglur:

Reglugerð um viðskipti með byggingarvörur nr. 
431/ 1994 (Tilskipun EB um byggingarvörur).

Núgildandi reglur:

Lög um byggingarvörur nr. 114/2014. 

- Sérstök innlend ákvæði (gilda aðeins um vörur sem falla 

ekki undir kröfuna um CE merkingu).

- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 
305/2011 frá 9. mars 2011 um samræmd skilyrði 
fyrir markaðssetningu byggingarvara



Lög um byggingarvörur

• Byggingarvara er skilgreind í lögum:

„.. allar vörur eða samstæður sem eru 
framleiddar og settar á markað til 
varanlegrar ísetningar í mannvirki eða hluta 
þeirra og sem nothæfi þeirra hefur áhrif á 
nothæfi mannvirkjanna að því er varðar 
grunnkröfur um mannvirkið.“



Grunnkröfur

(1. Viðauki Regulation (EU) 305/2011)

- Burðarþol og stöðugleiki 

- Varnir gegn eldsvoða

- Hollustuhættir, heilbrigði og umhverfi

- Öryggi við notkun og aðgengi

- Hávaðavarnir

- Orkusparnaður og hitaeinangrun

- Sjálfbær nýting náttúruauðlinda



Það er CE merkt á grundvelli:

• Samhæfðs staðals
• Staðall sem tekinn er upp á grundvelli ákvarðana 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandins.

• CE merkingar er krafist þegar fyrir hendi er samhæfður 

staðall um byggingarvöru.

• Eða evrópsks matsskjals
• Skjal sem samþykkt er af samtökum tæknimatsstofnana í   

þeim tilgangi að gefið sé út evrópskt tæknimat.

• CE merking er heimil, með skilyrðum, á grundvelli 
tæknimats byggðu á evrópsku matsskjali.



Útgáfa tæknimats
Er heimil: 

- þegar vara fellur ekki undir gildissvið 
fyrirliggjandi samhæfðra staðla

- þegar matsaðferðin í samhæfða staðlinum er 
ekki viðeigandi fyrir a.m.k. einn mikilvægan 
eiginleika vörunnar

- þegar ekki er kveðið á um neina matsaðferð í 
tengslum við a.m.k. einn mikilvægan eiginleika 
vöru í samhæfða staðlinum



Yfirlýsing um nothæfi 
(Declaration of performance)

• Það má ekki CE merkja byggingarvöru 
nema því aðeins að yfirlýsing framleiðanda 
um nothæfi fylgi vörunni.

• Yfirlýsingin um nothæfi lýsir eiginleikum 
vörunnar. 

• Sá sem notar vöru kannar hvort yfirlýsingin 
sýni að varan henti til fyrirhugaðra nota.



Hvað er „CE“ ?
• Samræmd aðferð við framleiðslueftirlit, prófanir 

og birtingu eiginleika byggingarvöru.

• Vegna mikilvægrar vöru m.t.t. grunnkrafna er 
krafist vottunar stöðugleika nothæfis af hálfu 
tilkynnts aðila.

- Gagnvart mörgum vörum er krafan aðeins sú að 
gæðakerfi framleiðanda sé vottað.

- Stundum aðeins að tilkynntur aðili vinni fyrstu 
gerðarprófun vöru. 

- Oft er ekki krafist aðkomu tilkynnts aðila. Því er 
almennt séð ekki rétt að nota orðin „CE-vottað“ 
sem samheiti yfir CE merktar byggingarvörur.



„CE“ er ekki alltaf sama og „CE“

• Það er samhæfð „tækniforskrift“ sem 
tilgreinir þá eiginleika sem hægt er að taka 
afstöðu til í yfirlýsingunni um nothæfi.

• Framleiðandi þarf ekki að taka afstöðu til 
allra þessara eiginleika.

• Skráða eiginleika sem ekki er tekin afstaða 
á að merkja með „NPD.“



Undanþága frá gerð yfirlýsingar 
um nothæfi

• Byggingarvaran er framleidd í stykkjatali 
eða sérsmíðuð eftir sérstakri pöntun, og 
ekki er um raðframleiðslu að ræða, hún
sett upp í einu tilteknu mannvirki af 
framleiðanda, sem ber ábyrgð á öruggri 
ísetningu vörunnar í mannvirkið, í 
samræmi við gildandi landsreglur ….



Undanþága frá gerð yfirlýsingar 
um nothæfi

• Byggingarvaran er framleidd á byggingar-
svæðinu til ísetningar í viðkomandi 
mannvirki í samræmi við gildandi 
landsreglur og á ábyrgð þeirra sem bera 
ábyrgð á öruggri framkvæmd verksins og 
eru viðurkenndir til þess samkvæmt 
viðeigandi landsreglum



Undanþága frá gerð yfirlýsingar 
um nothæfi

• Byggingarvaran er framleidd með 
hefðbundnum hætti, eða á þann hátt sem 
er viðeigandi fyrir varðveislu menningar-
arfleifðar, og ekki er um iðnaðar-
framleiðslu að ræða, í því skyni að 
endurnýja með fullnægjandi hætti 
mannvirki sem njóta opinberrar verndar 
sem hluti af tilgreindu umhverfi eða vegna 
sérstaks byggingarlistarlegs eða sögulegs 
gildis í samræmi við gildandi landsreglur.



Ábyrgð á markaðssetningu

Lög um byggingarvörur tilgreina skyldur 
rekstraraðila, þeir eru:

• Innflytjandi

• Dreifandi

• Framleiðandi

Skyldur þessara aðila tengjast ábyrgð þeirra á 
að byggingarvara sem þeir markaðsetja sé 
markaðsett í samræmi við ákvæði laga um 
byggingarvörur.



Ábyrgð á framsetingu
efniskröfur.

Lög um mannvirki, 3. gr. stafliður 16.:

• Séruppdráttur: Uppdráttur sem sýnir m.a. 
útfærslu einstakra byggingar- og 
mannvirkjahluta og tæknibúnaðar og 
skipulag lóða, ásamt tilvísunum í staðla um 
efniskröfur og annað sem þarf til að 
fullgera mannvirki að utan og innan.



Efniskrafa sett fram

Byggingarreglugerð 4.5.2. gr.

Hönnuður skal í gögnum sínum, þ.e. viðeigandi 
séruppdráttum eða fylgiskjölum, setja fram kröfur 
er varða eiginleika og efnisgæði byggingarvöru, svo 
og allar aðrar nauðsynlegar upplýsingar um vöruna 
til að tryggja rétt innkaup og notkun hennar.

Þá ber að tryggja að uppfylltar séu kröfur sem 
gerðar eru til byggingarvöru hérlendis, s.s. staðla, 
reglugerða og laga og ákvæða um CE-merkingu 
byggingarvöru og eftir atvikum vottun eða umsögn 
um hana.



Ábyrgð á notkun byggingarvöru

Lög um mannvirki 2. mgr. 31. gr.:

„Iðnmeistari ber ábyrgð á því gagnvart

eiganda mannvirkis að þeir verkþættir sem 
hann tekur að sér séu í samræmi við 
viðurkennda verkhætti, samþykkta 
uppdrætti, verklýsingar og ákvæði laga 
þessara, laga um byggingarvörur og 
reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim“



Skoðunarhandbók hönnunargagna

Skoðaður þáttur:  Burðarvirki úr timbri.

Lýsing skoðunar:

• Hvort gerð sé grein fyrir efnisgæðum 
timburs. 

• Hvort krafa um efnisgæði festinga, s.s. stærð 
bolta, vinkla og annarra festinga, komi fram 
á uppdráttum.



Skoðunarhandbók áfangaúttekta

Þáttur til úttektar: Efniskröfur, hollusta, hita 

og þrýstiþol.

Eftirfarandi er kannað:

Hvort vara sé CE merkt til fyrirhugaðra nota og 
henni fylgi yfirlýsing um nothæfi. 

En sé ekki svo, þá hvort fyrir hendi sé viðeigandi 
vottorð/umsögn óháðs umsagnaraðila sem 
staðfestir eiginleika vörunnar, sbr. III. kafla laga um
byggingarvörur nr. 114/2914.



Vara sem fellur ekki undir kröfu um CE

III. Kafli laga um byggingarvörur.

Vottun/ umsögn um eftirfarandi eiginleika ef á þá 

reynir í mannvirki: 

Viðbragð við bruna, brunamótstöðu, burðarþol og 
styrk, einangrunargildi, hljóðeinangrun og hljóðvist, 
loftþéttleika, slagregnsþéttleika, hitaþol, frostþol, 
efnaþol, gufuþéttleika, að vara spilli ekki gæðum 
neysluvatns, uppgufun mengandi efna, innihald efna 
sem falla undir REACH reglugerð.



Staðfesting nothæfis.

• Frá NMÍ um almenna þætti

• Frá MVS um brunamál.

• Einnig er heimilt er að leggja fram erlenda 
staðfestingu viðurkennds aðila.



Takk fyrir


